
SE ZNAM  O RG ANI ZAC Í  

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

 

M ĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SEDL ČANY, S. R. O. 

název: Městská teplárenská, s. r. o. 

sídlo: Církvičská 581, 264 01 Sedlčany 

IČ: 26214059 

hlavní účel: 

Organizace zabezpečuje výrobu a rozvod tepla. Předmětem 
podnikání je velkoobchod a specializovaný maloobchod, správa 
a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb, 
vodoinstalatérství, topenářství, zámečnictví, montáž, opravy, 
revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. 

telefon: 318 821 627 

internetové stránky: www.mesto-sedlcany.cz/node/58 

zdroj: 
Obchodní rejstřík a sbírka listin: Výpis z obchodního rejstříku. [online]. [cit. 2013-

11-06]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
vypis?subjektId=isor%3a437675&typ=actual&klic=chdcdz 

 

 

SEDLČANSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, S. R. O. 

název: Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

sídlo: K. H. Máchy 651, 264 01 Sedlčany 

IČ: 27167127 

hlavní účel: 

Poskytování služeb specifikovaných v předmětech činnosti pro 
potřeby města Sedlčany, především čištění a údržba městských 
komunikací a veřejných prostranství, výsadba a údržba veřejné 
zeleně, svoz odpadů, aj. 

telefon: 318 821 753 

internetové stránky: www.ts.sedlcany.cz 

zdroj: 
Obchodní rejstřík a sbírka listin. Výpis z obchodního rejstříku. [online]. [cit. 2013-

11-06]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
vypis?subjektId=isor%3a100006445&typ=actual&klic=oirfda 

 

 

 

 



OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

 

Obecně prospěšné společnosti nejsou městem Sedlčany založeny. Město Sedlčany je však členem 
obecně prospěšné společnosti Toulava, o. p. s., a to na základě usnesení Zastupitelstva č. 210/2013 
ze dne 20. 5. 2013 v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
a jeho novele ze dne 25. června 2010, na kterém bylo projednáváno členství města Sedlčany v této 
organizaci (více viz: http://mesto-sedlcany.cz/node/8234 ). Identifikace subjektu Toulava, o. p. s.: 

 

název: Toulava, o. p. s. 

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

IČ: 28149637 

hlavní účel: 

Obecně prospěšná společnost zajišťuje koordinaci rozvoje 
regionu Toulava ve všech oblastech, rozvoj a propagaci regionu 
Toulava a jeho turistického potenciálu, vytváření nových forem 
a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 
ochranu obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného 
základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu, aj. 

telefon: 318 820 590 

internetové stránky: www.toulava.cz 

zdroj: 
Obchodní rejstřík a sbírka listin: Výpis z obchodního rejstříku. [online]. [cit. 2013-

11-06]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
vypis?subjektId=isror%3a23906&typ=actual&klic=2mnbez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDL ČANY 

název: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 

sídlo: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany 

IČ: 47074299 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy 
a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání 
žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36, 111 a 119 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Základní vzdělávání žáků se uskutečňuje 
v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve 
znění pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání žáků se 
uskutečňuje ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

telefon: 318 822 572 

internetové stránky: www.1zs-sedlcany.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 263/2009 ze dne 14. 12. 2009 v souladu 
se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace 1. základní škola 

Sedlčany, Primáře Kareše 68. 

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLA PROPOJENÍ SEDL ČANY 

název: 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 

sídlo: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany 

IČ: 48954004 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy 
a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání 
žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36, 111 a 119 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Základní vzdělávání žáků se uskutečňuje 
v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve 
znění pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání žáků se 
uskutečňuje ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

telefon: 318 822 403 

internetové stránky: www.propojeni.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 263/2009 ze dne 14. 12. 2009 v souladu 
se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace 2. základní škola - Škola 

Propojení Sedlčany, Příkrá 67. 

 



ŠKOLNÍ JÍDELNA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY SEDL ČANY 

název: 
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany, Komenského 

náměstí 69 

sídlo: Komenského náměstí 69, 264 01 Sedlčany 

IČ: 70999104 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnost zařízení školního 
stravování. Hlavním účelem je školní stravování dětí, žáků 
a studentů v době jejich pobytu ve škole. Předmět činnosti 
organizace je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Stravovací služby žáků se uskutečňují v souladu s vyhláškou 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů. Stravování zaměstnanců školy se uskutečňuje 
v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. 

telefon: 318 821 417 

internetové stránky: www.1zs-sedlcany.cz/jidelna.html 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 23/2014-2018 ze dne 15. 12. 2014 v 
souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 

předpisů a zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace Školní 

jídelna 1. základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69. 

 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY SEDL ČANY 

název: Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany, Příkrá 67 

sídlo: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany 

IČ: 70999112 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnost zařízení školního 
stravování. Hlavním účelem je školní stravování dětí, žáků 
a studentů v době jejich pobytu ve škole. Předmět činnosti 
organizace je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Stravovací služby žáků se uskutečňují v souladu s vyhláškou 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů. Stravování zaměstnanců školy se uskutečňuje 
v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. 

telefon: 318 875 547 

internetové stránky: www.propojeni.cz/skolni-jidelna-jidelni-listek 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 24/2014-2018 ze dne 15. 12. 2014 v 
souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 

předpisů a zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace Školní 

jídelna 2. základní školy Sedlčany, Příkrá 67. 

 



MATE ŘSKÁ ŠKOLA SEDL ČANY  

název: Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 

sídlo: Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany 

IČ: 70999058 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy 
a zařízení školního stravování. Hlavním účelem je výchova 
a vzdělávání dětí. Organizace uskutečňuje předškolní 
vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte 
předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, 
rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních 
pravidel stravování, základních životních hodnot 
a mezilidských vztahů. 

telefon: 318 821 290 

internetové stránky: www.ms-sedlcany.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 263/2009 ze dne 14. 12. 2009 v souladu 
se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova 1070. 

 

ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÁ ŠKOLA SEDL ČANY 

název: Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428 

sídlo: Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany 

IČ: 61904287 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní umělecké 
školy. Hlavním účelem je poskytování základního uměleckého 
vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen § 109 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

telefon: 318 822 131 

internetové stránky: www.zus-sedlcany.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 263/2009 ze dne 14. 12. 2009 v souladu 
se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace Základní umělecká škola 

Sedlčany, Šafaříkova 428. 

 



KULTURNÍ D ŮM JOSEFA SUKA SEDLČANY 

název: Kulturní dům Josefa Suka 

sídlo: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany 

IČ: 42728452 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace je střediskem kulturního 
a společenského života. Jeho posláním je uspokojovat, 
podněcovat a rozvíjet mnohotvárné kulturní a společenské 
zájmy a potřeby občanů. Předmětem činnosti je organizování 
a pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání 
vzdělávacích kurzů, Pronájem nebytových prostor 
společenským organizacím a občanům města, aj. 

telefon: 318 821 741 

internetové stránky: www.kdjs-sedlcany.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 263/2009 ze dne 14. 12. 2009 v souladu 
se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka. 

 

M ĚSTSKÉ MUZEUM SEDL ČANY  

název: Městské muzeum Sedlčany 

sídlo: Tyršova 136, 264 01 Sedlčany 

IČ: 70973431 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnosti vymezené zákonem 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů a vyhláškou č. 275/2000 Sb., 
Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., 
s tím, že se jedná pouze o činnosti spadající do samostatné 
působnosti obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Předmětem činnosti je zejména ochrana sbírek, vedení sbírkové 
evidence, poskytování badatelských služeb, budování základní 
expozice historie města Sedlčany a regionu Sedlčanska, aj. 

telefon: 318 821 240 

internetové stránky: www.muzeum-sedlcany.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 263/2009 ze dne 14. 12. 2009 v souladu 
se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace Městské muzeum 

Sedlčany. 

 

 

 

 



M ĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDL ČANY  

název: Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace 

sídlo: Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany 

IČ: 71294694 

hlavní účel: 

Příspěvková organizace vykonává činnosti vymezené zákonem 
č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Hlavním účelem je 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, 
včetně zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto 
službám. Předmětem činnosti je zabezpečování provozu 
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, 
zahrnující zejména shromažďování, doplňování, zpracovávání, 
organizování a ochraňování souboru knihovních dokumentů 
různého charakteru v knižní podobě i na jiných nosičích; 
zpřístupňování knihovních dokumentů prostřednictvím 
meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven; 
poskytování ústních bibliografických, referenčních 
a faktografických informací a rešerší; zprostředkování 
informací z vnějších zdrojů, aj. 

telefon: 318 821 186 

internetové stránky: www.knihovna-se.cz 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 305/2014 ze dne 6. 10. 2014 v souladu se 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
SEDLČANY. 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDL ČANY 

název: Sportovní areály Sedlčany 

sídlo: nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany 

IČ: 72554541 

hlavní účel: 
Zajišťování provozu, údržby a rozvoje sportovních areálů 
v majetku města a městských ubytoven vybudovaných ve 
sportovních areálech. 

telefon: 734 232 782 

internetové stránky: www.arealysedlcany.cz/cze/index.html 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 22/2014-2018 ze dne 15. 12. 2014 v 
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními §23odst. 1 písm. b) a 
§ 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA p říspěvkové 

organizace SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY. 

 



ORGANIZA ČNÍ SLOŽKY  

 

SPRÁVA BUDOV A ZA ŘÍZENÍ  

název: Správa budov a zařízení města Sedlčany 

sídlo: nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 

IČ: bez právní subjektivity 

hlavní účel: 

Správa zabezpečuje provoz a údržbu budov a areálů města, ve 
kterých sídlí orgány města, městský úřad, organizační složky 
města nebo které slouží pro zajišťování společenských, 
kulturních a sportovních aktivit obyvatel a zájmových 
organizací města a byly Radou města vyčleněny do péče 
Správy. 

telefon: 318 822 742 

internetové stránky: www.mesto-sedlcany.cz/node/4586 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 26/2010 ze dne 13. 12. 2010 v souladu se 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizační složky Správa budov a zařízení města 
Sedlčany. 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SEDL ČANY  

název: Pečovatelská služba Sedlčany 

sídlo: U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany 

IČ: bez právní subjektivity 

hlavní účel: 

Účel a předmět činnosti je vymezen vyhláškou MPSU ČR 
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení, a to s tím, že se jedná pouze o činnosti spadající 
do samostatné působnosti obce ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb. 
Poskytování služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. 

telefon: 318 822 332 

internetové stránky: www.mesto-sedlcany.cz/mesto/organizace/pecovatelska-sluzba 

zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 212/2001 ze dne 25. 6. 2001 v souladu se 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizační složky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
SEDLČANY. 

 

Poslední aktualizace: 4. 5. 2015 

 

 


